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Nebyl tu žádný zisk 
obyvatelům, neb žádná 
zahrada, žádný 
v hromadách tyčky v celosti 
nezůstali. 

 

Dvoučlenné spojení hlavních vět: 



Spojení třinácti hlavních vět: 

 Dne včerejšího ráno vstanouc klekl jsem před ten obraz, 
a modlil jsem se stoje, on zatím přinesl vodu, a já 
pohlídl na obraz Matičky Boží, i spatřil jsem na něm 
v ráně krůpěji, jako velká špendlíková hlavička, i ukázal 
sem jí mé manželce, ona pak vstoupila nahoru na lavici, 
a podívaje se plakala, potom sem pravil i Rábskýmu 
aby vstoupil na stoličku, a podíval se, on hledě přímo 
vproti obrazu, nic neviděl, až potom podívajíce se po 
straně bylo viděti, že na něm krůpěje stáli, i poručil jsem 
své manželce, aby šla pro Kateřinu Pubcovou, která mně 
říkávala, že se k tomu obrazu bude utíkati pro svého 
manžela na vojně zůstávajícího, ale ona doma nebyla. 



Kopulace 

 spojovací prostředek též: Nachází se v starých 
pamětech, že panna Klavtoka, jakož i starší její bratr 
Krasoň, mající palčivou zimnici, skrze střídmé ranní, 
polední, a večerní užívání té vody okřáli, i uzdraveni byli. 
Též mladšího bratra Tuhově služebník, jménem Koldin, 
těžkou prašivinou, a šeredným chrástem zohyzděný, 
skrze tu vodu pomoc, i zdraví nabyl … . 

 spojka a, i: O mateřském pohřbu Tuhoň pozůstalý syn, 
a dvorů jejich dědic, bez prodlení se do Studynce … 
přestěhoval, a v něm se volně s svou čeledí osadíce, jej 
sobě rozšířil, i roubeninou široce, aby i studánka do 
zavření téhož dvora se dostala, obehnati dal ... .  



Poměr slučovací 

 

 a) spojovací výrazy jednoduché: přitom, 
až, také, potom, též, potomně jakož, 
aniž 

 b) spojovací výrazy složené: a přitom, i 
také zde, pak potom, potomně pak, a tu 
potomně i                   

 c) spojovací výrazy dvojdílné: ani – ani, 
dílem – dílem, potom pak – následovně  



Adverze 

 spojka ale doplněná dalšími výrazy, např. 
ovšem: Po jejížto potomně smrti zůstali nezletilí 
dva dědicové, ale Rusáci ovšem nechtějíce 
jejich let dospělých k vládnutí s nimi dočekati, 
jiného sobě vývodu za pána zvolili … . 

 spojovací výraz toliko: Já sice jsem nespatřila 
nic, toliko to vím, že moje dítě tak těžce na 
psotník stonalo, že ani prsu požívati nechtělo, já 
nedávala jsem nic proti tomu, toliko udělala 
jsem slib k obrazu Panny Marie … . 



Binární vztahy v rámci adverze 

   … raději v pokoji s ním zůstával. Ale 
Soběslav na to jeho přátelské napomínání 
nic dbáti nechtěl, nýbrž sebravše nemálo 
lidu svého domácího, i přespolního táhl, a 
vytrhl s ním do kraje toho klatovského … . 



Poměr odporovací 

 

 a) spojovací výrazy jednoduché: ale, 
však, nicméně, nýbrž, leč                                      

 b) spojovací výrazy složené: naproti 
tomu, však zase, však předce, zatím 
toliko 

 c) spojovací prostředky dvojdílné: sice – 
ale, sice – toliko  



Gradace 

 spojovací výraz netoliko – ale také, 
např. … když ale ta zběř husitská, která 
netoliko živé katolické lidi na smrt 
vyhledávala, ale také mrtvým zemřelým, 
obvzláštně svatým tělům neodpustíce, 
zase jako znova je zabíti, jejich svaté 
hroby otvírajíce, kosti, a prach rozházeti, a 
páliti, se opovážila … . 



 spojka ano: Potomně Čimislav 
s manželkou Klavtokou chvalitebně, a 
pokojně se srovnávajíce, dověděl se, že 
Tuhoň Klavtoky bratr, již k dospělým 
létům docházejíce, sám pro sebe 
hospodařiti, statek taky, jako někdy otec 
jeho, spravovati, i rozšiřovati míní, ano již 
také o tom často s paní mateří svou 
rozmlouval … . 

 



Poměr stupňovací 

 

 a) spojovací výrazy jednoduché: k tomu 

 b) spojovací výrazy složené: a co více, 
ano i, k tomu také, anobrž i                                 

 c) spojovací prostředky dvojdílné: 
netoliko – ale i také, neřkuli – ano i,  
nerci-li – ale i 



Disjunkce 

 dvojdílná spojka buď – aneb, např. Nebo 
žádné téměř město nebylo, žádná vesnice, 
žádné městečko které by v té vojně, buď 
nebylo vypálené, aneb oheň nebyl penězi 
vyplacený. 



Poměr vylučovací 

 

 a) spojovací výrazy jednoduché: anebo, 
aneb, neb                          

 b) spojovací prostředky dvojdílné: buď – 
anebo 



Vztah vysvětlovací a důvodový 

 spojka nebo: Hle toho dne, a v tu chvíli 
tento svatý obraz, znamení vyjevil, a to 
předivné, nebo v přítomnosti tu mnoho 
lidí obojího pohlaví, i vyššího stavu, 
v svatém tom obrazu blahoslavená Panna 
Maria oči své nejsvětější otvírala, a 
zavírala … . 



Vztah vysvětlovací a důvodový 

 

 a) spojovací výrazy jednoduché: totiž, a, 
totižto, neb                                    

 b) spojovací výrazy složené: neb i, nebo 
i 



Vztah důsledkový 

 spojka protož: … umínil jest tu po sobě ňáké 
dobré památky zanechati, protož vzal s týmiž 
klatovskými svými sousedy radu, kde by tu ještě 
jeden chrám Páně pro památku svou mohl dáti 
založiti, a vystavěti. 

 spojka odkudž: Přistoupila potom jinší příčina 
roztržitosti, po dosazení na království české, 
proti tomu jiné dekrety, a ustanovení nařídil, aby 
všichni rouhavé, a církvi svaté protivné bludy 
ven z země byli puzeni, odkudž nenávist, 
kyselost, a zbraň proti němu stavové pochytili, 
léta 1618 vojny začátek v Čechách způsobíce … . 



Vztah důsledkový 

 

 a) spojovací výrazy jednoduché: pročež                               

 b) spojovací výrazy složené: a proto, a 
tak, a tak potomně, a protož  


